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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 17. ágúst 2012

um breytingu á ákvörðunum 2010/2/ESB og 2011/278/EB hvað varðar þá geira og undirgeira sem 
teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (*)

(tilkynnt með númeri C(2012) 5715)

(2012/498/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/
EB frá 13. október 2003 um að koma á fót ker  fyrir viðskipti 
með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan 
Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (1), 
einkum 1. mgr. 10. gr. a og 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/2/ESB (2) er, 
samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, tekin saman skrá y r 
geira og undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu 
á kolefnisleka.

2) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/
ESB (3) er sagt til um umbreytingarreglur á vettvangi 
Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án 
endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB.

3) Árlega má bæta við geira eða undirgeira í skrána y r 
geira og undirgeira, sem teljast vera í umtalsverðri áhættu 
á kolefnisleka, ef sýnt hefur verið fram á það í skýrslu 
um greiningu að viðkomandi geiri eða undirgeiri fullnægi 
þeim viðmiðunum, sem settar eru fram í 14.–17. mgr. 10. 
gr. a í tilskipun 2003/87/EB, í kjölfar breytingar sem hefur 
umtalsverð áhrif á starfsemi þess geira eða undirgeira.

4) Nokkrir geirar, sem ekki voru taldir í umtalsverðri áhættu á 
kolefnisleka á grundvelli 4. þreps atvinnugreina okkunar 
Evrópubandalaganna í ákvörðun 2010/2/ESB, voru 
aðgreindir og fjölmargir samsvarandi undirgeirar, þar 
sem tilteknir, sérstakir, auðkennandi eiginleikar leiddu til 
áhrifa sem eru umtalsvert frábrugðin þeim áhrifum sem 
koma fram annars staðar í geiranum, voru metnir. Að því 
er varðar undirgeirana „þunnir dúkar (e. voiles), ve r, 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 241, 7.9.2012, bls. 52. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 235/2012 frá 31. desember 
2012 um breytingu á XX. viðauka (Um hver smál) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.
(2) Stjtíð. ESB L 1, 5.1.2010, bls. 10.
(3) Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2011, bls. 1.

mottur, rúmdýnur, plötur og aðrar vörur úr glertrefjum, 
þó ekki ofnir dúkar“ og „gjallull, steinull og áþekk ull úr 
jarðefnum og blöndur þeirra, í lausu, í þynnum eða rúllum“ 
hefur matið sýnt fram á að þeir geti verið greinilega 
greindir frá öðrum undirgeirum á grundvelli tiltekinna 
eiginleika og fullnægi megindlegum viðmiðunum, sem 
settar eru fram í 15. mgr. 10 gr. a í tilskipun 2003/87/
EB. Til samræmis við það skal bæta undirgeirunum 
„þunnir dúkar (e. voiles), ve r, mottur, rúmdýnur, plötur 
og aðrar vörur úr glertrefjum, þó ekki ofnir dúkar“ og 
„gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum og blöndur 
þeirra, í lausu, í þynnum eða rúllum“ við skrána y r geira 
og undirgeira sem teljast vera í umtalsverði áhættu á 
kolefnisleka.

5) Fjórða þreps kóði atvinnugreina okkunar Evrópubanda-
laganna 2614, „Framleiðsla á glertrefjum“, samanstendur 
af tveimur 6-stafa kóðum í vöruskrá EB: „261411 vöndlar, 
vafningar, garn og saxaðir þræðir úr glertrefjum“ og 
„261412 þunnir dúkar (e. voiles), ve r, mottur, rúmdýnur, 
plötur og aðrar vörur úr glertrefjum, þó ekki ofnir dúkar“. 
Undirgeirinn, sem fellur undir 6-stafa kóða í vöruskrá EB 
261411, telst vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka 
í ákvörðun 2010/2/ESB. Með því að bæta einnig kóða 
261412 í vöruskrá EB við skrána y r geira og undirgeira, 
sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnaleka, 
er tekið til geirans á 4. þrepi atvinnugreina okkunar 
Evrópu bandalaganna 2614 í heild sinni. Til glöggvunar 
og til að koma í veg fyrir tvítekningu hefur því 4. þreps 
kóða atvinnugreina okkunar Evrópubandalaganna 2614 
verið bætt við skrána í lið 1.2 en kóði 261411 í vöruskrá 
EB fellur brott úr 2. lið.

6) Því ber að breyta ákvörðunum 2010/2/ESB og 2011/278/
ESB til samræmis við það.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru 
í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

HEFUR SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á ákvörðun 2010/2/ESB

Viðaukanum við ákvörðun 2010/2/ESB er breytt í samræmi við 
I. viðauka við þessa ákvörðun.
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2. gr.

Breytingar á ákvörðun 2011/278/ESB

Ákvæðum I. viðauka við ákvörðun 2011/278/ESB er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa ákvörðun.

3. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 17. ágúst 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Connie HEDEGAARD

 framkvæmdastjóri.

______

I. VIÐAUKI

Viðaukanum við ákvörðun 2010/2/ESB er breytt sem hér segir:

1.  Eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslu 2613 í lið 1.2:

Kóði atvinnugreina-
okkunar Evrópu-
bandalaganna

Lýsing

„2614 Framleiðsla á glertrefjum“

2.  Ákvæðum 2. liðar er breytt sem hér segir:

a)  Eftirfarandi færsla falli brott:

Kóði í vöruskrá EB Lýsing

„261411 Vöndlar, vafningar, garn og saxaðir þræðir úr glertrefjum“

b)  Eftirfarandi færsla bætist við á eftir færslu 26821400:

Kóði í vöruskrá EB Lýsing

„26821610 Gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum og blöndur þeirra, í lausu, þynnum eða rúllum“
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II. VIÐAUKI

Í stað færslunnar er varðar vöruviðmiðunina „steinull“ í I. viðauka við ákvörðun 2011/278/ESB komi eftirfarandi:

Vöruviðmiðun Skilgreining á þeim 
vörum sem falla hér undir

Skilgreining á vinnslu og losun 
sem fellur hér undir

(ker smörk)

Váhrif vegna 
kolefnisleka samkvæmt 
ákvörðun 2010/2/ESB 
fyrir árin 2013 og 2014

Viðmiðunargildi
(losunarheimildir/t)

„Steinull Vörur úr steinull 
til hita-, hljóð- og 
eldeinangrunar sem 
eru framleiddar með 
því að nota gler, grjót 
eða gjall.

Öll vinnsluferli, sem 
tengjast beint eða óbeint 
framleiðsluþrepunum 
bræðslu, trefjaframleiðslu 
og inndælingu bindiefna, 
herslu og þurrkun 
ásamt mótun, falla hér 
undir. Taka skal tillit til 
heildarraforkunotkunar 
innan ker smarkanna við 
ákvörðun á óbeinni losun.

já 0,682“


